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Remiss
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd om taxiförarlegitimation, om prov i
yrkeskunnande för taxitrafik och om prov i
yrkeskunnande för yrkesmässig trafik.
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag.
Bakgrund till förslaget
Det finns i dag sex olika föreskrifter som innehåller krav som ställs på
personer som antingen vill bli taxiförare eller taxiföretagare. Två av
föreskrifterna meddelades av Vägverket 1998 respektive 2004. Även om de
reviderats vid ett par tillfällen är de föråldrade och i behov av uppdatering.
Flera av de andra föreskrifterna har reviderats vid flera tillfällen, vilket gör
det svårt att få en överblick över vilka regler som fortfarande gäller.
Sammantaget innebär detta att det både är svårt att hitta rätt information och
att det finns en risk att kraven för de olika yrkesrollerna förväxlas.
Föreskrifterna om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik
(persontransporter med buss och godstransporter) behöver revideras utifrån
ändringar som gjorts i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1071/20091. Det har också visat sig att vissa krav i våra föreskrifter om detta
prov är svåra att förstå och kan förenklas.
Förslagets innehåll i korthet
Vi föreslår att de sex taxiföreskrifterna slås ihop till två nya föreskrifter: en
för taxiförare och en för taxiföretagare. Föreskrifterna uppdateras för att
bättre stämma överens med ändrade regelverk och ny teknik. Vi tar även

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om
gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver
yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EG
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bort delprovet om kartläsning och gör vissa ändringar i de två återstående
delproven.
Vi måste, utifrån de ändringar som gjorts i förordning (EG) nr 1071/2009,
ändra föreskrifterna om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik så att
det blir möjligt att avlägga ett nytt prov i yrkeskunnande när det är ett krav
för att återupprätta en trafikansvarigs goda anseende. I samband med det
föreslår vi också att utformningen av provet ändras i några delar, främst vad
gäller godkännandekravet och delprovens turordning. Eftersom den nu
gällande föreskriften (TSFS 2010:37) redan ändrats vid tre tillfällen föreslår
vi en ny föreskrift.
Dessutom inför vi nya bestämmelser i alla föreskrifterna som syftar till att
motarbeta fusk vid kunskapsprov hos Trafikverket. Vi kommer bland annat
att ställa krav på att den som avlägger prov för taxiförarlegitimation ska
fotograferas i samband med sitt första prov.
Vi lämnar också förslag om att det i vissa fall ska vara möjligt få förlängd
provtid och att uppgifterna om taxiförarens fullständiga namn och
personnummer tas bort från taxiförarlegitimationen.
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 21 februari 2022 i de delar
som gäller föreskrifterna om prov i yrkeskunnande för yrkesmässig trafik,
och den 1 juni 2022 i de delar som avser föreskrifter om taxi.
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats:
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/

Synpunkter
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda
senast den 7 juli 2021. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2020-144 i
svaret.
Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:
vag@transportstyrelsen.se
eller till
Transportstyrelsen
Väg och järnväg
Box 267
781 23 Borlänge
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Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att
publiceras.
Kontaktpersoner
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta:
Jenny Bragg, utredare, tel. 010-495 64 38
jenny.bragg@transportstyrelsen.se
Mats Hjälm, utredare, tel. 010-495 51 23
mats.hjalm@transportstyrelsen.se
Sara Målqvist, utredare, tel. 010-495 52 49
sara.malqvist@transportstyrelsen.se
Nenne Åman, jurist, tel. 010-495 58 95
nenne.aman@transportstyrelsen.se
Åsa Olsson, jurist, tel. 010-495 52 48
asa.olsson@transportstyrelsen.se
Med vänlig hälsning
Jenny Bragg
utredare

Sändlista

Aleso
Autism- och Aspergerförbundet
Cabonline
Funktionsrätt Sverige
NTF
Polismyndigheten
Riksföreningen Grunden Sverige
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Samtrans
Sirius Omsorg
Skatteverket
STR
Svenska Färdtjänstföreningen
Svenska Taxiförbundet
Svensk Kollektivtrafik
Svenskt Näringsliv
Sveriges Kommuner och Regioner
Sveriges Åkeriföretag
Swedac
Taxi Göteborg
Taxi Stockholm
Trafikförvaltningen, Region Stockholm
Trafikverket Förarprov
Transportarbetareförbundet
Transportföretagen
Transportfackens Yrkes- och Arbetsmiljönämnd (TYA)
Yrkesakademin
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